
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ferrovit C 

Mỗi viên nang mềm chứa: 

Sắt Fumarate  183mg (Cung cấp sắt 60mg) 

Acid folic  800mcg 

Vitamin B12  15mcg 

Vitamin C  50mg 

Vitamin B2  5mg 

Phụ liệu: dầu đậu nành, sáp ong trắng, lecithin LV, gelatin, glycerin, nước tinh khiết, oxyd sắt đen, oxyd sắt đỏ 

Công dụng: Giúp hỗ trợ giảm nguy cơ và triệu chứng thiếu máu do thiếu sắt (như suy nhược, chóng mặt, xanh xao). 

Vitamin C giúp sắt được hấp thu tốt hơn. 

Liều dùng: Uống 1 viên mỗi ngày, tối đa 3 tháng. Sau 3 tháng, xét nghiệm nồng độ sắt/hemoglobin và tham khảo ý 

kiến bác sĩ để tiếp tục uống viên bổ sung sắt. 

Đối tượng sử dụng: Phụ nữ có thai, cho con bú, trong thời kỳ kinh nguyệt; trẻ em gái đang dậy thì; người lớn và trẻ 

em từ 10 tuổi trở lên thiếu máu do thiếu sắt hoặc có nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt. 

Bảo quản nơi khô mát, trong bao bì kín, tránh ánh sáng. 

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử dụng cho 

người quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm; người có bệnh huyết sắc tố, bệnh u máu. 

Thời hạn sử dụng sản phẩm: 24 tháng kể từ ngày sản xuất 

Quy cách đóng gói: Hộp 03 vỉ x 10 viên nang mềm 

Tổ chức chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:  

VPDD MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED tại  TP.HCM. 

Phòng 5.12A, tầng 5, số 364 Cộng Hòa, P13, Q. Tân Bình, TP.HCM 

Doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối: 

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (Việt Nam) 

364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM. 

Sản xuất bởi: MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited 

384 Moo 4, Soi 6, Bangpoo Industrial Estate, Pattana 3 Road, Phraeksa, Muang, Samutprakam 10280, Thái Lan. 

Sản xuất theo giấy phép của: MEGA LIFESCIENCES (AUSTRALIA) PTY. LTD. 

Victoria 3810, Úc. 


